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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné 

budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis 
1. posuvný přepínač ON/OFF (zapnutí / vypnutí) 
2. zásuvka audio vstupu 
3. USB zásuvka 
4. LED indikátor 
5. zvýšení/snížení hlasitosti 
 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění. 
 

 

 
2. Obsah balení 
• přenosný reproduktor 
• USB kabel 
• 3,5 mm audio kabel 
• tento návod k použití 
 
3. Bezpečnostní pokyny 
• Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. 
• Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí 
• Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla, ani na přímé sluneční záření 
• Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. 
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno. 
• Akumulátor je pevně instalován a nelze jej odstranit. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy. 
• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 
• Výrobek nerozebírejte, a jestliže je poškozený, nepoužívejte jej. 
• Buďte ohleduplní. Vysoká hlasitost má neblahý účinek na Vaše okolí. 
• Obal vyhoďte do tříděného odpadu podle místních předpisů. 
• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 
• Jako všechny elektrické výrobky, také tento, by měl být mimo dosahu dětí. 
 

          Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

 Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 
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4. Provoz 
 
4.1 Přehrávání audia přes přiložený audio kabel (3,5 mm jack) 
• Reproduktor vypněte. Posuvný přepínač (1) musí být na OFF (vypnuté). 
• Přiložený audio kabel (3,5 mm jack) zapojte jedním koncem do koncového zařízení (mobil, MP3 přehrávač a pod.)  
  a druhým koncem do audio vstupu reproduktoru (2). 
• Hlasitost na koncovém zřízení nastavte na nízkou úroveň. 
• Pomocí posuvného přepínače (1) reproduktor zapněte; přepínač bude na pozicii ON (zapnuté). Rozsvítí se  
  modrá LED (4). 
• Spustíte přehrávání na koncovém zařízení. 
 
4.2 Nabíjení baterie 
• Přiložený USB kabel zapojte do USB zásuvky na reproduktoru (3). 
• Druhý konec kabelu zapojte do USB zásuvky na notebooku/PC nebo do vhodné USB nabíječky pro nabití z elektrické  
  sítě. 
• Během nabíjení bude LED (4) svítit červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, LED (4) zhasne. 
• Před prvým použitím reproduktor nabíjejte aspoň 4 hodiny. 
 
5. Údržba a čištění 
Zařízení čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresívní čisticí prostředky. 
Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda. 
 
6. Záruka 

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 
nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění 
a varovaní. 
 
7. Servis a podpora 
Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky, můžete se obrátit na německé oddělení podpory zákazníkům (anglicky, 
německy) od pondělka do čtvrtka v čase od 7:00 do 18:00 a v pátek v čase od 7:00 do 16:00 na telefonním čísle  
+49 9091 502115 nebo můžete navštívit stránky společnosti na www.hama.com 
 
8. Technické údaje 
Frekvence: 20 Hz - 20 kHz 
Výkon:  3 W 
Impedance: 4 Ohm 
Napájení: 5 V / 500 mA 
Rozměry: 70 x 70 x 65 mm 
 
9. Recyklace (životní prostředí) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího  
odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto  
odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických  
zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. 
Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace 
cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního 
prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do 
domácího odpadu. Uživatelé jsou povinní odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte 
pouze vybité baterie. 
 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte  

pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis 
1. posuvný prepínač ON/OFF (zapnutie/vypnutie) 
2. zásuvka audio vstupu 
3. USB zásuvka 
4. LED indikátor 
5. zvýšenie/zníženie hlasitosti 
 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 
 

 

 
2. Obsah balenia 
• prenosný reproduktor 
• USB kábel 
• 3,5 mm audio kábel 
• tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné pokyny 
• Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné použitie. 
• Chráňte výrobok pre znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchých priestoroch.  
• Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti radiátorov a iných zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému  
  žiareniu. 
• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde nie je používanie elektronických zariadení povolené. 
• Keďže batéria je vo výrobku zabudovaná a nie je možné ju vybrať, výrobok musíte zlikvidovať ako elektro odpad celý  
  podľa platných miestnych predpisov. 
• Chráňte výrobok pred pádmi a nevystavujte ho veľkým otrasom. 
• Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia už ho naďalej nepoužívajte.  
• Buďte ohľaduplní. Vysoká hlasitosť má neblahý účinok na Vaše okolie. 
• Obalový materiál odstráňte podľa platných miestnych predpisov o separovanom odpade.  
• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Stratíte tým nárok na záruku.  
• Tento produkt, rovnako ako všetky ostatné elektrické produkty, nepatria do rúk detí.  

          Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na upútanie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

 Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 
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4. Prevádzka 
 
4.1 Prehrávanie audia cez priložený audio kábel (3,5 mm jack) 
• Reproduktor vypnite. Posuvný prepínač (1) musí byť na OFF (vypnuté). 
• Priložený audio kábel (3,5 mm jack) zapojte jedným koncom do koncového zariadenia (mobil, MP3 prehrávač a pod.)  
  a druhým koncom do audio vstupu reproduktora (2). 
• Hlasitosť na koncovom zariadení nastavte na nízku úroveň. 
• Pomocou posuvného prepínača (1) reproduktor zapnite; prepínač bude na pozícii ON (zapnuté). Rozsvieti sa  
  modrá LED (4). 
• Spustite prehrávanie na koncovom zariadení. 
 
4.2 Nabíjanie batérie 
• Priložený USB kábel zapojte do USB zásuvky na reproduktore (3). 
• Druhý koniec kábla zapojte do USB zásuvky na notebooku/PC alebo do vhodnej USB nabíjačky pre nabitie z elektrickej  
  siete. 
• Počas nabíjania bude LED (4) svietiť načerveno. Keď je batéria plne nabitá, LED (4) zhasne. 
• Pred prvým použitím reproduktor nabite aspoň 4 hodiny. 
 
5. Údržba a čistenie 
Zariadenie čistite jemne navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.  
Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda. 
 
6. Vylúčenie zo záruky 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 
7. Servis a podpora 
Máte otázky k produktu? Obráťte sa na poradenské oddelenia Hama. 
Info linka: +49 9091 502-115 (nemecky/anglicky). Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hama.com 
 
8. Technické údaje 
Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz 
Výkon:  3 W 
Impedancia: 4 Ohm 
Napájanie: 5 V / 500 mA 
Rozmery: 70 x 70 x 65 mm 
 
9. Recyklácie (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného   
domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by  
byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických  
a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo  
na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením  
tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate  
k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom obecnom úrade o príslušných zberných   
centrách. Batérie nevhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených 
zberných miestach. Odovzdávajte len vybité batérie. 

 
 
Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
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